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Immigrants make up only 2% of the total population in Poland. Over 80% of such immigrants reside
in cities. Poland is only a transit point in their migration to the West or a temporary place of work or
education. The paper focuses on the structure of the several-thousand, heterogeneous immigrant
population in Poznaę and the institutions within which they function and pursue their particular
adaptation and integration strategies. Foreigners in Poznaę live to some extent “next to” the receiving society and are hardly visible in the city space. Their migration is circular and often seasonal.
A significant percentage is made up of the so called privileged migrants (students obliged to pay
tuition fees at public and private universities and business professionals). Poznaę, which is not
a multicultural city, is not an important centre in the transnational network and can be defined as
a typical “national” city based on local forms of socio-cultural relations.
Jacek Schmidt, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Badaę Migracyjnych,
ul. ģw. Marcin 78, 61-809 Poznaę, Poland.

Przedmiotem rozwaİaę podjčtych w artykule jest opis i analiza funkcjonowania cudzoziemców w Poznaniu – ich heterogenicznoĤci kulturowej,
strategii adaptacyjno-integracyjnych oraz budowanych sieci i pól powiĈzaę
transnarodowych (Faist 2010). Temat ten wymaga wprowadzenia, w formie
krótkiej charakterystyki, specyfiki zjawiska imigracji w Polsce.
________________
1 TreĤþ artykuãu oparta jest na wynikach badaę przeprowadzonych w latach 2009-2012,
w ramach projektu badawczego NCN nr NN 109224836 Cudzoziemcy w Polsce. HeterogenicznoĤþ
kulturowa oĤrodków wielkomiejskich na przykãadzie Poznania, kierowanego przez prof. dr. hab.
Michaãa Buchowskiego. Najwaİniejszym rezultatem tych pogãčbionych jakoĤciowych badaę
jest obszerna monografia (Buchowski, Schmidt (red.) 2012), a w przygotowaniu znajduje sič
kolejny zbiór tekstów poĤwičconych analizie Ĥrodowiska imigrantów w Poznaniu z perspektywy makroanalitycznej.
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W wyniku zmiany granic oraz powiĈzanych z tym przesuničþ ludnoĤciowych po II wojnie Ĥwiatowej Polska staãa sič najwičkszym „monolitem”
etnicznym Europy i takim pozostaje do chwili obecnej2. Wedãug danych
najnowszego Narodowego Spisu Powszechnego (2011) w naszym kraju
przebywa czasowo zaledwie 56,3 tys. cudzoziemców, w tym 29 tys. osób,
które majĈ ponadroczny staİ pobytowy3. Jednak dane te nie odzwierciedlajĈ
stanu faktycznego – sĈ dalece zaniİone, poniewaİ nie obejmujĈ cudzoziemców o nieuregulowanym statusie pobytu, czčĤci imigrantów legitymujĈcych
sič obywatelstwem innych krajów Unii Europejskiej, a takİe osób, które
z róİnych powodów nie uczestniczyãy w procedurze spisowej (Kaczmarczyk 2011: 14-18). Szacunki podane przez Gãówny UrzĈd Statystyczny mówiĈ juİ o 380 tys. cudzoziemców w Polsce (Wspóãpraca… 2012: 9), a eksperci
zagraniczni twierdzĈ, iİ w 2005 roku byãa to grupa liczĈca ponad 700 tys.
osób (Alscher 2008: 3-4). Liczby te dokumentujĈ fakt, İe imigracja w Polsce
na tle innych krajów europejskich, gdzie mamy do czynienia z procentem
imigrantów wahajĈcym sič Ĥrednio od 5% do 20%, jest maão znaczĈcym zjawiskiem demograficznym (Buchowski, Schmidt 2012: 9-10). JednoczeĤnie
gdy zestawimy tylko same dane ze Įródeã rejestrowych, to uwidaczniajĈ one
umiarkowanĈ dynamikč zjawiska imigracji, czyli dwukrotny wzrost liczby
cudzoziemców w naszym kraju w ostatniej dekadzie (2002-2011).
W Ĥwietle niereprezentatywnych dla przedmiotowej populacji danych ze
Įródeã rejestrowych wynika, İe 78% imigrantów w Polsce stanowiĈ cudzoziemcy, a 22% Polacy, którzy mieszkajĈ na staãe w innych paęstwach, bčdĈcych tradycyjnie lub w ostatnim czasie gãównym miejscem emigrowania
(Niemcy, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Wãochy, Francja i Irlandia).
W tym pierwszym przypadku gãównym powodem imigrowania jest praca,
a w drugim – sprawy rodzinne. Imigranci przebywajĈcy w Polsce sĈ zbiorowoĤciĈ ludzi mãodych – poãowa z nich ma mniej niİ 28 lat, a co piĈty jest
w wieku 20-24 lata; 70% z nich jest w wieku produkcyjnym.
Rozmieszczenie imigrantów na terenie kraju jest nierównomierne. Blisko
jedna trzecia z nich przebywa w województwie mazowieckim, ze szczególnĈ
koncentracjĈ w Warszawie, natomiast w kilku innych województwach (dolnoĤlĈskie, maãopolskie, ĤlĈskie, ãódzkie, pomorskie, wielkopolskie i lubu________________
2 Czãonkowie mniejszoĤci narodowych (9) i etnicznych (4) w Polsce – obywatele polscy
speãniajĈcy kryteria Ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszoĤciach narodowych i etnicznych oraz jčzyku regionalnym (Dz. U. 2005 Nr 17, poz. 141) – nie bčdĈ przedmiotem rozwaİaę
w tym tekĤcie. Ich liczebnoĤþ, mičdzy innymi ze wzglčdu na róİnĈ metodologič przyjčtĈ
w kolejnych spisach powszechnych, jest trudna do ustalenia, niemniej moİna przyjčþ, iİ nie
stanowiĈ oni wičcej niİ 5% obywateli polskich.
3 http://tuudi.net/wp-content/uploads/2012/08/lu_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf
[dostčp: 1.10.2013].
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skie) stanowiĈ kaİdorazowo od okoão 6% do 9% omawianej zbiorowoĤci.
Z punktu widzenia prowadzonych w artykule rozwaİaę najistotniejsze jest
jednak to, İe ponad 80% cudzoziemców İyje w wielkich miastach: Warszawie, Wrocãawiu, Krakowie, âodzi czy Poznaniu.
Polska wciĈİ pozostaje maão atrakcyjnym krajem dla migrantów, jawi sič
przede wszystkim jako punkt tranzytowy w dalszej wčdrówce do zamoİniejszych paęstw Zachodu lub tymczasowe miejsce pracy czy edukacji.
Wielkie polskie miasta w niczym nie przypominajĈ miast Ĥwiatowych z charakterystyki Ulfa Hannerza (2006: 191-208). W zwiĈzku z tym, İe nie sĈ wielokulturowe, nie peãniĈ roli istotnych wčzãów w sieci pól i powiĈzaę transnarodowych, a ich organizacja kulturowa jest przede wszystkim zwiĈzana
z lokalnymi relacjami – moİna je postrzegaþ jako miasta „narodowe”. Trudno teİ mówiþ o jakiejkolwiek rywalizacji mičdzy spoãecznoĤciĈ przyjmujĈcĈ
a cudzoziemcami na rynku pracy, w sferze socjalnej i innych dziedzinach
İycia spoãecznego, zaĤ relatywnie nieliczne konflikty interetniczne, które
dotykajĈ imigrantów, majĈ zwykle charakter lokalny, czčsto wynikajĈ z ksenofobicznych, rasistowskich czy skrajnie nacjonalistycznych postaw niektórych obywateli polskich, noszĈ znamiona wybryków chuligaęskich, czy
wrčcz zachowaę przestčpczych4 .
Z rozproszonych danych urzčdowych5 wynika, İe w Poznaniu przebywa co najmniej 4,5 tys. imigrantów. Jednak, tak jak w przypadku ogólnopolskich Įródeã rejestrowych, mamy do czynienia z nieodzwierciedlajĈcymi
rzeczywistoĤþ statystykami, które mogĈ nawet dwukrotnie zaniİaþ liczbč
cudzoziemców przebywajĈcych w mieĤcie. ZnaczĈcĈ grupč (kategorič)
w zbiorowoĤci imigrantów w Poznaniu stanowiĈ osoby przebywajĈce w tym
mieĤcie na dãugoterminowych6 studiach. Ich status jest zróİnicowany.
________________
4 Dobrymi tego przykãadami sĈ wydarzenia z 2013 roku: napad na bar prowadzony przez
Kurdów w centrum Opola oraz pobicie mãodego Czeczena w biaãostockim autobusie (zob.
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,13828434,Pod_sad_za_atak_na_bar_Kurd
ow_w_Opolu.html [dostčp: 1.10.2013]; http://wiadomosci.onet.pl/bialystok/napad-namlodego-czeczena-w-autobusie-rusza-proces/5et3z [dostčp: 30.10.2013].
5 Dane gromadzone przez Wielkopolski UrzĈd Wojewódzki, które dotyczĈ pozwoleę na
pobyt oraz wykonywanie dziaãaę zawodowych, nie wyodrčbniajĈ informacji o samym mieĤcie. Z kolei zasoby Įródãowe, jakimi dysponuje UrzĈd Miasta Poznania, sĈ rozproszone po
róİnych wydziaãach i czčsto zawierajĈ sprzeczne ze sobĈ informacje (zob. Bloch, Czerniejewska, Main 2012).
6 Poza oglĈdem pozostawiam kilkusetosobowĈ grupč studentów z zagranicy odbywajĈcych kilkumiesičczne, gãównie semestralne studia w ramach programu Erasmus. Warto jednak
zaznaczyþ, İe w ostatnich latach w tej zbiorowoĤci najliczniej reprezentowani sĈ cudzoziemcy
z Turcji i Hiszpanii (Mirgos 2010: 66). Dane z pierwszej dekady stulecia oraz charakterystykč
imigracji krótkoterminowej studentów moİna znaleĮþ w raporcie 7.8 ACRE, autorstwa zespoãu poznaęskich geografów (zob. http://dare.uva.nl/document/189079 [dostčp: 1.02.2014]).
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DominujĈ (ponad 60% omawianej grupy – 1044 osoby w 2011 roku) studenci
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, którzy odbywajĈ
pãatne, szeĤcioletnie, czteroletnie lub dwuletnie, anglojčzyczne studia z zakresu medycyny, stomatologii lub fizjoterapii. Najliczniej w tej grupie reprezentowani sĈ: Amerykanie, Norwegowie i Tajwaęczycy, a w dalszej kolejnoĤci
Szwedzi, Brytyjczycy i Niemcy. DrugĈ, umownĈ, grupč tworzĈ zagraniczni
studenci dãugoterminowi na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz
kilkunastu innych, publicznych i niepublicznych, uczelniach poznaęskich.
SĈ oni rozproszeni po wszystkich wydziaãach i studiujĈ kilkadziesiĈt kierunków. Najwičcej z nich pochodzi z krajów powstaãych po rozpadzie
ZwiĈzku Sowieckiego – Biaãorusi, Ukrainy, Kazachstanu czy Rosji (okoão
300 osób), a takİe Niemiec i Chin. Osoby z zagranicy studiujĈce w Poznaniu
w ramach studiów dãugoterminowych pochodzĈ z siedemdziesičciu paęstw.
Tym, co wyróİnia Poznaę na tle innych oĤrodków, jest dominacja studentów
anglojčzycznych studiów pãatnych oraz obecnoĤþ duİej grupy z Tajwanu,
liczĈcej okoão 260 osób (Bloch, Czerniejewska, Main 2012: 72-75)
DrugĈ kategorič cudzoziemców rezydujĈcych w Poznaniu tworzĈ profesjonaliĤci w sektorze biznesu. SĈ to imigranci pracujĈcy na kierowniczych
stanowiskach wysokiego i Ĥredniego szczebla w duİych korporacjach, takich
jak np.: Volkswagen, Bridgestone, GlaxoSmithKline. W tej grupie przewaİajĈ mčİczyĮni, którzy znaleĮli sič w Poznaniu w zwiĈzku z atrakcyjnĈ ofertĈ
pracy i zwykle pozostajĈ tu tylko przez czas okreĤlony w kontrakcie, wynoszĈcy Ĥrednio trzy lata. JeĤli majĈ rodzinč, to przyjeİdİajĈ do Poznania wraz
z niĈ, a dzieci zapisujĈ do anglojčzycznych placówek oĤwiatowych (Czerniejewska 2010). Ich İony nie pracujĈ zawodowo, zajmujĈ sič domem i dzieþmi.
AutonomicznĈ podkategorič wĤród profesjonalistów w omawianym sektorze tworzĈ przedsičbiorcy prowadzĈcy wãasne, zwykle maãe lub Ĥrednie
firmy. SĈ imigrantami o dãuİszym, wynoszĈcym kilka bĈdĮ nawet kilkanaĤcie lat, staİu pobytowym. DominujĈ wĤród nich restauratorzy, wãaĤciciele
sklepów lub firm handlowych, których dziaãalnoĤþ – oferowanie potraw
kuchni narodowych lub obrót towarami regionalnymi – bywa czčsto zwiĈzana z krajem pochodzenia. Ludzie ci legitymujĈ sič dobrĈ znajomoĤciĈ jčzyka polskiego, istotnĈ w ich Ĥrodowisku zawodowym, czčsto majĈ partnera
İyciowego, który jest PolkĈ lub Polakiem. Ich przyjazd do Polski czčsto nie
wiĈzaã sič z obecnie wykonywanĈ pracĈ, wynikaã z innych motywacji (np.
studia lub polski partner) (Schmidt, Sydow 2012: 81-82, 94-97).
TrzeciĈ kategorič stanowiĈ profesjonaliĤci w sektorze edukacji – nauczyciele i lektorzy akademiccy oraz native speakerzy pracujĈcy w szkoãach jčzykowych. Jest to bardzo zróİnicowana kulturowo, przypuszczalnie liczĈca
okoão 200 osób, grupa imigrantów przybyãych z kilkudziesičciu paęstw zlo-
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kalizowanych na wszystkich kontynentach. Jest to takİe grupa bardzo zróİnicowana zarówno pod wzglčdem staİu pobytowego w Poznaniu, poziomu
i profilu wyksztaãcenia, jak i formy zatrudnienia. CzčĤþ z tych imigrantów
ma polskich partnerów, wielu pozostaje w zwiĈzkach z osobami z krajów
trzecich. WičkszoĤþ z nich, niezaleİnie od dãugoĤci przebywania w Poznaniu
i poczynionych tu inwestycji (np. kupno mieszkania czy domu), akcentuje
tymczasowoĤþ pobytu w tym mieĤcie (Bloch 2012; Jur 2012).
CzwartĈ kategoriĈ sĈ imigranci zarobkowi, którzy niezaleİnie od wyksztaãcenia ĤwiadczĈ legalnie lub nielegalnie swe usãugi w róİnych dziedzinach dziaãalnoĤci gospodarczej (budownictwo, pomoc domowa, handel
uliczny) oraz tzw. szarej strefie (np. prostytucja, İebractwo, dilerka, nielegalny handel, praca „na czarno”). Z oczywistych powodów jest to zbiorowoĤþ imigrancka, która tylko w wybranych aspektach jest dostčpna poznaniu naukowemu. W zwiĈzku z tym badaniami w formie studiów przypadku
objčto jedynie imigrantów pracujĈcych na bazarach i w branİy gastronomicznej (Adamowicz, Bloch, Kochaniewicz, Rydzewski, 2012: 99-129; Kochaniewicz 2013) oraz Romów z Rumunii (Chwieduk 2012: 235-248). Na tej
podstawie moİna stwierdziþ, iİ nie sĈ to liczne i zróİnicowane kulturowo
grupy, jak to ma miejsce w Warszawie (Górny, Grabowska-Lusięska, Lesięska, Okólski (red.) 2010; Grzymaãa-Kazãowska 2008), nie tworzĈ niszy ani
enklaw etnicznych, prowadzĈ gãównie handlowĈ dziaãalnoĤþ detalicznĈ,
a sfera ich usãug gastronomicznych nie przybiera charakteru sieciowego.
W branİy handlowej najliczniej reprezentowani sĈ Buãgarzy, Ormianie,
a nastčpnie Ukraięcy, Gruzini, Litwini i Rumuni. Z kolei w sektorze gastronomicznym dominujĈ Turcy i Chięczycy.
PiĈtĈ, prawdopodobnie najbardziej zróİnicowanĈ, kategorič stanowiĈ
imigranci, którzy przybyli do Poznania ze wzglčdów rodzinnych (np. maãİeęstwa mieszane), jako wolontariusze do pracy w organizacjach pozarzĈdowych czy wyznaniowych, a takİe osoby, które pojawiãy sič tu w celach
towarzyskich lub z innych, bardzo zindywidualizowanych powodów, jak
np. potrzeba podróİowania i poznawania nowych ludzi (Bloch 2012).
W Poznaniu nie przebywajĈ imigranci o statusie uchodĮców, co najprawdopodobniej wynika z faktu lokalizacji oĤrodków recepcyjnych we
wschodniej Polsce.
Imigranci sĈ grupĈ maão zauwaİalnĈ w wielkomiejskiej przestrzeni Poznania. Wynika to zarówno z ich niskiej liczebnoĤci (nie wičcej niİ 2%
mieszkaęców miasta), jak i z wielu innych czynników. Naleİy do nich zaliczyþ zróİnicowanie wewnčtrzne tej grupy i wynikajĈce stĈd funkcjonowanie
w ramach autonomicznych i zazwyczaj maão spójnych wewnčtrznie Ĥrodowisk. Poza miejscami pracy i nauki imigranci funkcjonujĈ w diasporze, a ich
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nieliczne enklawy – skupiska mieszkalne (np. dom studencki Uniwersytetu
Medycznego czy wielorodzinne domostwa romskie) – sĈ odizolowane od
pozostaãej przestrzeni miejskiej tego typu. Trudno w Poznaniu znaleĮþ ogólnodostčpne miejsca, w których imigranci trwale zaznaczajĈ swojĈ obecnoĤþ.
W szczególnoĤci dotyczy do grup, które z róİnych wzglčdów moİna okreĤliþ jako „trudno dostčpne” (np. Romów z Rumunii oraz imigrantów pracujĈcych w tzw. szarej strefie usãug).
WičkszoĤþ instytucji biznesowych, towarzyskich, wyznaniowych i innych, które zakãadajĈ lub w ramach których realizujĈ sič imigranci, ma charakter zamkničty – Polacy nie majĈ do nich dostčpu lub jest on znaczĈco
reglamentowany. Te formy „zrzeszania sič” imigrantów przybierajĈ róİne
postaci.
Pierwszy typ instytucji, czčsto nieformalnych grup towarzyskich podzielonych na sekcje mčskie i İeęskie, ukierunkowany jest na integracjč imigrantów legitymujĈcych sič wspólnym pochodzeniem etnicznym/narodowym,
posãugujĈcych sič tym samym jčzykiem ojczystym7.
Drugi typ instytucji to organizacje (kluby) integrujĈce cudzoziemców
pochodzĈcych z róİnych krajów, którzy komunikujĈ sič w jčzyku angielskim8. PrzynaleİnoĤþ do nich umoİliwia imigrantom spotykanie sič z osobami, które znalazãy sič w analogicznej sytuacji İyciowej, wzajemne wsparcie i wymianč doĤwiadczeę, zawieranie znajomoĤci i wãĈczenie sič do krčgu
towarzyskiego bez koniecznoĤci znajomoĤci jčzyka polskiego.
Kolejnym, trzecim, typem instytucji sĈ organizacje akademickie samorzĈdowe – filie instytucji mičdzynarodowych lub autonomiczne samorzĈdy
„narodowe”, filie polskich stowarzyszeę i inne9. Ich podstawowym celem
________________
7 ZetknčliĤmy sič z takimi grupami, jak np. Japanese group, French group czy Dutch group.
SpecyficznĈ podgrupč w ramach omawianego typu tworzĈ organizacje biznesowe, np. Polsko-Niemieckie Koão Gospodarcze, Netherland-Polish Business Club oraz Scandinavian-Polish
Chambers of Commerce, które ãĈczĈ aktywnoĤþ zawodowĈ z İyciem towarzyskim i promowaniem kultur narodowych.
8 Mowa tu o instytucjach zakãadanych przez osoby pracujĈce w wielkich korporacjach
oraz ich İony, np. liczĈcy 50 kobiet i dziaãajĈcy od czternastu lat Poznaę International Ladies
Club, klub dla mčİczyzn – International Men’s Club, a takİe wiele mniejszych organizacji,
czčsto bčdĈcych sekcjami wyİej wymienionych instytucji: Toastmasters, parent-teacher organizations, grupy sportowo-rekreacyjne (joga, nordic walking), klub filmowy, klub ksiĈİki czy
koão artystyczne (zob. Schmidt, Sydow 2012: 88-90).
9 Np. European Medical Student Association (EMSA), American Student Government,
Norwegian Student Government, Poznan Taiwanese Student Government czy North American Student Government. W Poznaniu aktywnie dziaãa teİ Klub Studentów Polonijnych przy
wielkopolskim oddziale Wspólnoty Polskiej. Zrzesza on cudzoziemców posiadajĈcych Kartč
Polaka, jednak w praktyce klub ten jest bardziej platformĈ integracji studentów rosyjskojčzycznych z krajów byãego ZwiĈzku Sowieckiego aniİeli organizacjĈ polonijnĈ (zob. Bloch,
Pakieãa, Przepiera, Stanisz 2012: 164-166, 188-196).
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jest zaspokajanie potrzeb studentów i pomaganie im w rozwiĈzywaniu bieİĈcych problemów, nie tylko tych zwiĈzanych ze studiowaniem. Ponadto
instytucje te zajmujĈ sič organizowaniem imprez promujĈcych kultury narodowe.
Czwarty typ instytucji ma profil wyznaniowy10. Misyjny charakter tych
organizacji, czego wyrazem sĈ otwarte spotkania „modlitewno-formacyjne”,
umoİliwiã wglĈd w ich dziaãalnoĤþ i rozpoznanie liderów grup oraz wyznawców bčdĈcych imigrantami. Z ich oferty korzystajĈ doĤþ maãe, liczĈce
od kilku do kilkudziesičciu osób, grupy cudzoziemców, których skãad
zmienia sič w zwiĈzku z tymczasowoĤciĈ ich pobytu w Poznaniu.
Kaİda z tych instytucji wyznaniowych ma inny zasičg oddziaãywania
poza granicami Polski i w zwiĈzku z tym w poszczególnych ĤwiĈtyniach
moİna spotkaþ imigrantów pochodzĈcych z innych krajów i czčĤci Ĥwiata,
np. Ukraięcy dominujĈ w cerkwi, cudzoziemcy ze Ĥwiata arabskiego w meczecie, a Afrykanie w koĤciele zielonoĤwiĈtkowców. WyjĈtkiem jest ekumeniczny Poznaę International Church, wyróİniajĈcy sič najbardziej zróİnicowanym skãadem etnicznym wyznawców. Na podstawie dotychczasowych
ustaleę moİna stwierdziþ, İe Ĥrodowiskami imigranckimi, których przedstawiciele najliczniej uczestniczĈ w praktykach religijnych, sĈ studenci oraz
cudzoziemcy legitymujĈcy sič bardzo dãugim staİem pobytowym w Poznaniu. Na tle innych instytucji placówki omawianego typu jawiĈ sič jako szeroka platforma kontaktów imigrantów z Polakami.
W ramach wszystkich wyİej opisanych instytucji cudzoziemcy tworzĈ
homogeniczne powiĈzania spoãeczne w obrčbie pojedynczych grup. Najwičcej form instytucjonalizacji o charakterze ekskluzywnym moİna zaobserwowaþ w Ĥrodowisku tzw. imigrantów uprzywilejowanych, zwãaszcza pracowników wielkich korporacji i ich rodzin. Na tym tle uderza brak takich
form zorganizowania w Ĥrodowisku profesjonalistów w sektorze edukacji.
Poznaęscy cudzoziemcy traktujĈ swój pobyt w Polsce jako tymczasowy.
Ich migracje majĈ charakter cyrkulacyjny, czčsto sezonowy, w niektórych
przypadkach równieİ wahadãowy. Nawet osoby, które przebywajĈ tu od
wielu lat, deklarujĈ elastycznoĤþ decyzji o pozostaniu w Poznaniu, uzaleİniajĈ jĈ od sytuacji ekonomicznej i rynku pracy w Polsce, kraju pochodzenia
oraz w innych czčĤciach Ĥwiata. Zdecydowana wičkszoĤþ imigrantów nie
________________
10 Najwaİniejszymi z nich sĈ: Poznaę International Church (placówka ekumeniczna prowadzona przez baptystów), Muzuãmaęskie Centrum Kulturalno-OĤwiatowe, The Way Church
LWM (zielonoĤwiĈtkowcy), KoĤcióã Jezusa Chrystusa ģwičtych w Dniach Ostatnich (mormoni), Cerkiew Greckokatolicka, Cerkiew Prawosãawna, Church of Nazarene (metodyĤci), AdwentyĤci Dnia Siódmego oraz ģwiadkowie Jehowy (zob. Chwieduk 2012; Gust 2013; Minakowski 2013).
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dĈİy do integracji wyraİajĈcej sič nabyciem obywatelstwa kraju przyjmujĈcego, ale zadowala sič posiadaniem zezwolenia na osiedlenie. Postawa ta
cechuje zarówno osoby z krótszym staİem migracyjnym, jak i cudzoziemców rezydujĈcych w naszym kraju od kilkunastu lub wičcej lat. Towarzyszy
temu niski poziom oczekiwaę wobec spoãeczeęstwa przyjmujĈcego i brak
postaw o charakterze roszczeniowym, a takİe maãe zainteresowanie sprawami lokalnymi i krajowymi paęstwa przyjmujĈcego, niechčþ do zaangaİowanego uczestnictwa w İyciu publicznym. Opisany stan rzeczy wynika
mičdzy innymi z tego, İe w Poznaniu mamy do czynienia z dominacjĈ tzw.
imigrantów uprzywilejowanych, w przypadku których moİna mówiþ bardziej
o niezbčdnych strategiach adaptacyjnych aniİeli dĈİeniu do integracji ze spoãeczeęstwem przyjmujĈcym. PodobnĈ postawč wykazujĈ mniejsze grupy imigrantów (np. Romowie z Rumunii czy misjonarze z niektórych wspólnot
wyznaniowych), dĈİĈce do zachowania odrčbnoĤci i wzglčdnej izolacji,
a kontakty z Polakami ograniczajĈce do ĤciĤle reglamentowanych obszarów.
Innym istotnym czynnikiem utrudniajĈcym adaptacjč i integracjč jest bariera
jčzykowa, zwiĈzana z trudnoĤciĈ jčzyka polskiego dla obcokrajowców oraz
niskimi motywacjami do jego nauki, wynikajĈcymi z zakãadanej tymczasowoĤci pobytu w Polsce.
W zwiĈzku z tym moİna zaryzykowaþ tezč, İe w wielkomiejskiej przestrzeni Poznania imigranci funkcjonujĈ niejako „obok” spoãeczeęstwa przyjmujĈcego. Ten stan rzeczy utrwala brak w Polsce spójnej polityki integracyjnej
na poziomie krajowym i lokalnym, która pomagaãaby imigrantom efektywniej
zaistnieþ w nowym otoczeniu spoãeczno-kulturowym, a zarazem zachčciþ
ich do trwalszego zwiĈzania sič z obecnym miejscem pobytu11.
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